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กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น
สำหรับงำนรถยนต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕62 และมำตรำ 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์อุต สำหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕58 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก ำหนดสองร้ อ ยเจ็ ด สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์ ต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. ๒๑๔๐ - ๒๕๖๐ ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตมิ ำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเหล็ ก กล้ ำ รี ด เย็ น แผ่ น ม้ ว น แผ่ น แถบ และแผ่ น ตั ด ส ำหรั บ งำนรถยนต์
และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์ ลงวันที่
๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๕๐๐
(พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง
แก้ไขประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับ
งำนรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์
ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์ โดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
ฉบับที่ ๕๐๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุต สำหกรรมเหล็กกล้ำรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ
และแผ่นตัด สำหรับงำนรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น
สำหรับงำนรถยนต์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศกระทรวง
อุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ ๕๕๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๙๒
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เหล็ ก กล้ ำ รี ด เย็ น แผ่ น ม้ ว น แผ่ น แถบ และแผ่ น ตั ด ส ำหรั บ งำนรถยนต์ และก ำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
และได้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด ให้ มี ก ำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ของตั ว แทนของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ
ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์อุต สำหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควรปรับปรุงกำรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น
สำหรับงำนรถยนต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น สำหรับงำนรถยนต์ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

